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                                                                                   Guarapari/ES, 02 de outubro de 2019 

 

Ofício CBH RIO JUCU N° 006/2019 

 

 

À 

Prefeitura Municipal de Domingos Martins 

Sr. Wanzete Krüger 

Prefeito Municipal 

gabinete@domingosmartins.es.gov.br  

 

À 

Câmara Municipal de Domingos Martins 

Sr.  Diogo Endlich 

Presidente 

cmdmartins@camaradomingosmartins.es.gov.br   

diogo.endlich@yahoo.com.br  

 

Ao  

Conselho Municipal de Meio Ambiente (Consema) 

Sr. Daniel Wruck Bringer 

Secretário de Meio Ambiente  

semma@domingosmartins.es.gov.br 

consema@domingosmartins.es.gov.br   

danielwbringe@hotmail.com  

 

Ao 

Conselho do Plano Diretor Municipal (CPDM) 

Sr.ª Stela Brunoro Hoppe 

Presidente 

planejamento@domingosmartins.es.gov.br  

 

 

Referência: apresenta manifestação contra a canalização (confinamento) de trecho 

do Rio Pedra Azul. 
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Através do presente o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Jucu (CBH Rio Jucu), 

encaminha à Prefeitura Municipal de Domingos Martins, à Câmara Municipal de 

Domingos Martins, ao Conselho Municipal de Meio Ambiente e ao Conselho do Plano 

Diretor Municipal, manifestação contrária à canalização (confinamento) do trecho do 

Rio Pedra Azul, na comunidade de Pedro Azul. 

 

A referida decisão foi discutida e aprovada por unanimidade pela plenária do comitê, em 

reunião ordinária realizada no município de Guarapari, em 02 de outubro de 2019. 

 

 

Sobre o Rio Pedra Azul é importante ressaltar: 

 

1. Desde a década de 1990 existe um trabalho voluntário para salvar o Rio Pedra 

Azul. No início dos anos 2000 estes voluntários recolheram centenas de 

assinaturas para que este importante rio fosse salvo definitivamente. Com base 

nesta histórica mobilização, Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e 

Governo do Estado do Espírito Santo, entenderam a demanda e os efluentes 

poluidores foram tratados adequadamente; 

 

2. O Rio Pedra Azul voltou a ter vida em águas limpas e, até pouco tempo, foi um 

exemplo de sucesso; 

 

3. No entanto, mais de 10 (dez) anos após o salvamento deste rio, esgotos domésticos 

voltaram a ser lançados sem o devido tratamento e é iniciada uma obra de 

confinamento de parte de seu leito, tendo a “mobilidade urbana” como prioridade, 

em uma região que é conhecida nacionalmente por seus atributos naturais. 

Considerando que em se tratando de um rio de domínio do Estado do Espírito 

Santo, e de sua Área de Preservação Permanente (APP), protegida por Lei Federal, 

uma construção desse porte, somente pode ser executada se for comprovado o 

verdadeiro “interesse social”, não político, mas do bem-estar comunitário; 

 

4. Estudos técnicos realizados em grandes cidades do Brasil comprovam que o 

“confinamento” (sepultamento) dos rios em áreas urbanas deve ser evitado, 

especialmente por prejudicar a paisagem natural e os necessários controles das 

fontes poluidoras e enchentes inevitáveis e a relação afetiva da comunidade com 

tudo que os rios representam. 
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Desta forma, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Jucu registra posição contrária 

a esta intervenção realizada pela Prefeitura Municipal de Domingos Martins, pois 

entende que o verdadeiro “interesse social” é a manutenção do Rio Pedra Azul vivo e 

suas margens, em detrimento da movimentação e estacionamento de veículos e 

recomenda a revitalização daquele corpo hídrico. 

 

Não podemos esquecer que A Pedra Azul e seu entorno é a mãe do Rio Jucu, que abastece 

mais de 70% da população da Região Metropolitana da Grande Vitória. Ambos merecem 

mais respeito. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

José Dalton Resende Magalhães Cardoso  

Presidente - Segmento Usuário 

 

 

George Hilton Venturim   

Vice-Presidente - Segmento Poder Público 

 

 

Elio de Castro Paulino  

Secretário Executivo - Segmento Sociedade Civil Organizada 
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